ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ 22/2559
เริม่ ใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559

ประเภทเงินฝาก

1. กระแสรายวัน
1.1 กระแสรายวันทัว่ ไป
1.2 เคเค เคอเร้นท์ พลัส
เงินฝาก ไม่เกิน 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาทขึน้ ไป
2. ออมทรัพย์
2.1 ออมทรัพย์ทวั่ ไป
2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส
2.3 เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส
เงินฝาก ไม่เกิน 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาทขึน้ ไป
2.4 เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส 2
เงินฝาก ไม่เกิน 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาทขึน้ ไป
2.5 ออมทรัพย์ KK Max Savings
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 5,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 บาท ขึน้ ไป
2.6 ออมทรัพย์ KK Smart Savings
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 5,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 10,000,000 บาทขึน้ ไป
2.7 ออมทรัพย์ KK Smart Bonus
เงินฝาก น้อยกว่า 5,000,000 บาท
ไม่เกิน 15,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท)
ส่วนทีเ่ กิน 15,000,000 บาท ขึน้ ไป
2.8 ออมทรัพย์ KK Smart Gain
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 20,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 20,000,000 บาท ขึน้ ไป
2.9 ออมทรัพย์ KK Smart Invest
2.10 ออมทรัพย์ KK Smart Million
เงินฝาก น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท)
ส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 บาท ขึน้ ไป
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2.11 ออมทรัพย์ KK Smart Triple
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 1,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 3,000,000 บาท ขึน้ ไป
อัตราดอกเบีย้ โบนัสพิเศษ
ในปีที่ 1
ในปีที่ 2
ในปีที่ 3
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
3. เงินฝากประจา(ใบรับฝาก CD)
7 วัน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึน้ ไป
15 วัน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึน้ ไป
1 เดือน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึน้ ไป
2 เดือน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึน้ ไป
4. เงินฝากประจา (บัตรเงินฝาก NCD)
7 วัน
เงินฝาก 100,000 บาทขึน้ ไป
15 วัน
เงินฝาก 100,000 บาทขึน้ ไป
1 เดือน
เงินฝาก 100,000 บาทขึน้ ไป
2 เดือน
เงินฝาก 100,000 บาทขึน้ ไป
5. เงินฝากประจา ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
3 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
6 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
9 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
12 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
18 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
24 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
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36 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
48 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึน้ ไป
6. เงินฝากประจาพิเศษ 50 เดือน
สมุดคู่ฝาก
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
7. เงินฝากประจา เคเค ฟรี 55 อัพ
สมุดคู่ฝาก
ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
จานวนเงิน 5,000 - 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
จานวนเงิน 5,000 - 1,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
8. เงินฝากประจาพิเศษ 72 เดือน
สมุดคู่ฝาก
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
9. เงินฝากประจาพิเศษ 8 เดือน
สมุดคู่ฝาก
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
10. เงินฝากประจาพิเศษ สาหรับลูกค้ าประกันชี วติ เคเคเจน เวลท์ 15/7
เคเคเจน อินฟี นิท เวลท์ 88/4 เคเคเจน อินฟี นิท เวลท์ 88/8
แบบบานาญ เคเคเจน อินฟิ นิท 88/5 หรือ แบบสะสมทรัพย์ 12/5 พลัส (มีเงินปันผล)
สมุดคู่ฝาก
10.1 เงินฝากประจาพิเศษ 6 เดือน
จานวนเงิน 100,000 แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท
จานวนเงินตัง้ แต่ 1,000,000 บาทขึน้ ไป
10.2 เงินฝากประจาพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
จานวนเงิน 200,000 - 1,000,000 บาท
หมายเหตุ: ลูกค้าเลือกฝากประเภทบัญชีเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 กรมธรรม์
ตัง้ แต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้ า และเงื่อนไขต่ างๆ ในการฝากเงินและจ่ ายดอกเบีย้
1. ความหมายของประเภทลูกค้ า
1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ ส่วนสามัญ คณะบุคคลทีม่ สี ัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาทีม่ สี ัญชาติอื่นแต่มถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
1.2 นิติบุคคลทัว่ ไป หมายถึง บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้ง
ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์) และนิติบุคคลอื่นทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย
1.3 นิติบุคคลทีไ่ ม่แสวงหากาไร หมายถึง นิติบุคคลทีไ่ ม่มวี ัตถุประสงค์เพือ่ หากาไร เช่น มูลนิธิ วัด สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา เป็นต้น
1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึง่ มีจานวนสินทรัพย์ตั้งแต่ 10,000,000,000.-บาท
และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึน้ เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจทีม่ ใิ ช่สถาบัน บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
1.6 กองทุน หมายถึง กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนรวมต่างๆ
ทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย
1.7 สถาบัน หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ทจี่ ัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นิติบุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต นิติบุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิง่
บริษัทประกันชีวิต บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
1.8 ผู้มถี นิ่ ฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลทีไ่ ม่ได้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยซึง่ ประกอบด้วย
(1) นิติบุคคล ได้แก่ กิจการ สถาบัน กองทุน บริษัท หรือสถาบันการเงินทีต่ ั้งอยู่นอกประเทศไทย
(2) องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศทีต่ ั้งอยู่นอกประเทศไทย
(3) สานักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลซึง่ ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(4) บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่มสี ัญชาติไทย และไม่มใี บต่างด้าว หรือใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยทีต่ ั้งอยู่นอกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชานัญพิเศษ
แห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศทีป่ ระจาการในประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระจาการในประเทศไทย
สานักงานสาขา และตัวแทนของบุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศซึง่ ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. เงื่อนไขสาหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
2.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทัว่ ไป
2.1.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 10,000.- บาท
2.1.2 ไม่มดี อกเบีย้ เงินฝาก
2.2 บัญชีเงินฝากเคเค เคอร์ เร้ นท์ พลัส
2.2.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 10,000.- บาท
2.2.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ เงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3. เงื่อนไขสาหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
3.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไป
(ธนาคารไม่ รับเปิ ดบัญชีใหม่ ให้ แก่ประเภทลูกค้ า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตั้งแต่ วนั ที่ 13 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป)
3.1.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 1,000.- บาท
3.1.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ เงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.1.3 ในกรณีทบี่ ัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.1.4 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.2 บัญชีเงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิง่ ส์ และ บัญชีเงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิง่ ส์ พลัส
(ธนาคารไม่ รับเปิ ดบัญชีใหม่ ให้ แก่ ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่ วนั ที่ 13 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป)
3.2.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
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3.2.2 ในกรณีทบี่ ัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.2.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.3 บัญชีเงินฝากเคเค เซฟวิง่ ส์ พลัส
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่ านั้น)
3.3.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 1,000.- บาท
3.3.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.3.3 ในกรณีทบี่ ัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.3.4 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.4 บัญชีเงินฝากเคเค เซฟวิง่ ส์ พลัส 2
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้ าทีไ่ ด้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 และนาใบจองสิทธิมาเปิ ดบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่ านั้น)
3.4.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.4.2 ในกรณีทบี่ ัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.4.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Max Savings
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้ าทีเ่ ปิ ดบัญชีภายในงาน SET In The City 2009
ตั้งแต่ วนั ที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่ านั้น)
3.5.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.5.2 ในกรณีทบี่ ัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.5.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) (2) และ (3) เท่ านั้น)
3.6.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทมี่ ชี อื่ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านัน้ ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชีร่วม หรือเพือ่ บุคคลอื่นได้
3.6.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 50,000.- บาท
3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.6.4 ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มคี า่ ธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ได้เดือนละ 4 ครั้ง และการถอนตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารมีสิทธิ
หักค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.6.5 ธนาคารจะคานวณยอดเงินฝากเฉลีย่ ของผู้ฝากเป็นรายเดือนทุกวันสิน้ เดือน หากธนาคารคานวณยอดเงินฝากเฉลีย่ คงเหลือในบัญชีของผู้ฝากแล้ว
ปรากฏว่า ณ วันสิน้ เดือน มีจานวนน้อยกว่า 50,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.6.6 ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชีเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 500.- บาท การถอนเงินทีท่ าให้ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 500.- บาท ไม่สามารถทาได้ ยกเว้นการ
ถอนเงินเพือ่ ปิดบัญชีเท่านัน้
3.6.7 ในกรณีทบี่ ัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.6.8 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
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3.7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.7.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทมี่ ชี อื่ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านัน้ ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชีร่วม หรือเพือ่ บุคคลอื่นได้
3.7.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 1,000.- บาท
3.7.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามตัวอย่างวิธีการคานวณดอกเบีย้ ออมทรัพย์ KK Smart Bonus ต่อไปนี้

3.7.4 ในกรณีทผี่ ู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนาฝากเช็คเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทาให้ยอดคงเหลือ ณ สิน้ วันของ
วันเปิดบัญชี หรือของวันทีน่ าฝากเช็คเรียกเก็บ ต่ากว่า 5,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามทีธ่ นาคารกาหนด
3.7.5 ในกรณีทบี่ ัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.7.6 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.8 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.8.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทมี่ ชี อื่ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพือ่ บุคคลอื่นได้
3.8.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 50,000.- บาท
3.8.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ เดือนละ 1 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือน โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงิน
คงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.8.4 ในกรณีทผี่ ู้ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประเภทอื่นทีไ่ ม่ใช่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain มีจานวนเกินกว่า 20,000.- บาท
ต่อเดือน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.8.5 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศกาหนด เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีเพือ่ นาเงินไปฝากยังบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain หรือ เป็นบัญชีทเี่ ปิดมาครบระยะเวลา 2 ปี
3.8.6 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest
(ธนาคารไม่ รับเปิ ดบัญชีใหม่ ให้ แก่ประเภทลูกค้ า (1) ตั้งแต่ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
3.9.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทมี่ ชี อื่ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพือ่ บุคคลอื่นได้
3.9.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 1,000.- บาท
3.9.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.9.4 ผู้ฝากต้องกาหนดเงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขัน้ ต่า และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest ทีธ่ นาคารกาหนด
3.9.5 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
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3.10 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.10.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทมี่ ชี อื่ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี รวมถึงคณะบุคคลทีจ่ ดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม
หรือเพือ่ บุคคลอื่นได้
3.10.2 ไม่จากัดจานวนเงินขัน้ ต่าในการเปิดบัญชี
3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน ตามตัวอย่างวิธีการคานวณดอกเบีย้ ออมทรัพย์ KK Smart Million ต่อไปนี้

3.10.4 ในกรณีทผี่ ู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนาฝากเช็คเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทาให้ยอดคงเหลือ ณ สิน้ วัน
ของวันเปิดบัญชี หรือของวันทีน่ าฝาก เช็คเรียกเก็บต่ากว่า 1,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนดเว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามทีธ่ นาคารกาหนด
3.10.5 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
3.11 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.11.1 ให้บริการเฉพาะกลุม่ ลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุน้ ส่วนสามัญ และคณะบุคคลทีจ่ ดทะเบียน
3.11.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 50,000.- บาท
3.11.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิน้ เดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบีย้ โบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
เป็นระยะเวลา 3 ปี
3.11.4 การคานวณดอกเบีย้ เงินฝาก ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตามหน้าประกาศของธนาคาร เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้ วัน
3.11.5 การคานวณดอกเบีย้ โบนัสพิเศษ ธนาคารจะคานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิน้ วันทีม่ จี านวนต่าทีส่ ุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี ทุกสิน้ ปี
ในอัตราดอกเบีย้ โบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนัน้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการคานวณดอกเบีย้ โบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้

ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีกอ่ นวันทีธ่ นาคารจ่ายดอกเบีย้ โบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบีย้ โบนัสพิเศษของปีนนั้
3.11.6 ในกรณีทผี่ ู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
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4. เงื่อนไขสาหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจา
4.1 บัญชีเงินฝากประจา ในกรณีทผี่ ้ ฝู ากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
4.1.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 5,000.- บาท
4.1.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝาก แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุ
ด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่ รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ู้ฝากฝากเงินเพิม่ เติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจาตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่ นาคารกาหนด
อัตราดอกเบีย้ ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จานวนเงินของรายการทีฝ่ ากเพิม่ เติมนัน้ ทาให้ยอดเงินฝากประจารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจาพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้ หมดทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร มีจานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้กบั รายการทีฝ่ ากเพิม่ เติม
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีม่ ากกว่า 100,000,000.- บาท
ทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
4.1.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากดังกล่าว สาหรับระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริงใน
อัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ทวั่ ไป ณ วันฝาก
4.1.4 เงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้ เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้ เมือ่ ครบกาหนดฝากเงินก็ได้ โดยกาหนด
เงื่อนไขการรับดอกเบีย้ และวิธีการรับดอกเบีย้ ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก
4.1.5 เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
4.2 บัญชีเงินฝากประจา ในกรณีทผี่ ้ ฝู ากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (2) (3) (4) (5) สถาบัน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ เท่ านั้น)
4.2.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 500,000.- บาท สาหรับการฝากครั้งต่อไป จะต้องฝากจานวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝากหรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่
รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ู้ฝากฝากเงินเพิม่ เติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจาตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่ นาคารกาหนด
อัตราดอกเบีย้ ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จานวนเงินของรายการทีฝ่ ากเพิม่ เติมนัน้ ทาให้ยอดเงินฝากประจารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจาพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้ หมดทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร มีจานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้กบั รายการทีฝ่ ากเพิม่ เติม
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีม่ ากกว่า 100,000,000.- บาท
ทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
4.2.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากดังกล่าว สาหรับระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริงใน
อัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ทวั่ ไป ณ วันฝาก
4.2.4 เงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ ไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้ เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้ เมือ่ ครบกาหนดฝากเงินก็ได้ โดยกาหนด
เงื่อนไขการรับดอกเบีย้ และวิธีการรับดอกเบีย้ ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด
4.2.5 เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
4.3 บัญชีเงินฝากประจาประเภทบัตรเงินฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีสินเชื่อกับธนาคาร และประสงค์ ทจี่ ะนาบัตรเงินฝากมาเป็ นประกันในการชาระหนีส้ ินเชื่อให้ แก่
ธนาคารเท่ านั้น หรือลูกค้ าทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร)
4.3.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 100,000.- บาท
4.3.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝากหรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่
รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
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4.3.3

4.3.4
4.3.5
4.3.6

ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ู้ฝากฝากเงินเพิม่ เติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจาตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่ นาคารกาหนด
อัตราดอกเบีย้ ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จานวนเงินของรายการทีฝ่ ากเพิม่ เติมนัน้ ทาให้ยอดเงินฝากประจารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจาพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้ หมดทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร มีจานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้กบั รายการทีฝ่ ากเพิม่ เติม
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีม่ ากกว่า 100,000,000.- บาท
ทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
ในกรณีทผี่ ู้ฝากประสงค์ทจี่ ะถอนเงินก่อนวันครบกาหนดชาระหนีส้ ินเชือ่ ทัง้ หมด ผู้ฝากจะต้อง (ก) ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน และ (ข) ถอน
เต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน
ขึน้ ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากดังกล่าว สาหรับระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริง ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ทวั่ ไป ณ วันฝาก
ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ ทีผ่ ู้ฝากระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคาร
กาหนด
เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
ผู้ฝากสามารถโอนบัตรเงินฝากให้แก่บุคคลอื่นได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการโอนให้กบั บุคคลทีเ่ ป็นประเภทลูกค้าเดียวกันกับผู้ฝาก

4.4 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 50 เดือน ในกรณีทผี่ ้ ฝู ากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ทีม่ ีอายุต้งั แต่ 15 ปี บริบูรณ์)
4.4.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 5,000.- บาท สาหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
4.4.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝากหรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่
รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
4.4.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากดังกล่าว สาหรับระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริง
ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ทวั่ ไป ณ วันฝาก
4.4.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ ทีผ่ ู้ฝากระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก
4.4.5 เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาการ
ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจาระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้
4.5 บัญชีเงินฝากประจา เคเค ฟรี 55 อัพ
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ทีม่ ีอายุต้งั แต่ 55 ปี บริบูรณ์)
4.5.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทมี่ ชี อื่ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพือ่ บุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก
1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านัน้
4.5.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 5,000.- บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน
(ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง่ เท่านัน้ ) ในการฝากเงินเพิม่ เติมในครั้งต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากได้ต่อเมือ่ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์
เท่านัน้
4.5.3 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝากหรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่
รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
4.5.4 ในกรณีทผี่ ู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนดเวลา ผู้ฝากจะ
ไม่ได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากธนาคาร ทัง้ นี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกาหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเรียกคืน
ดอกเบีย้ เงินฝากดังกล่าว โดยหักดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากได้ทันที
4.5.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ ทีผ่ ู้ฝากระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคาร
กาหนด
4.5.6 เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
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4.6 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 72 เดือน ในกรณีทผี่ ้ ฝู ากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ทีม่ ีอายุต้งั แต่ 15 ปี บริบูรณ์)
4.6.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 5,000.- บาท สาหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
4.6.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝากหรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่
รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
4.6.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากดังกล่าว สาหรับระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริง
ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ทวั่ ไป ณ วันฝาก
4.6.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ ทีผ่ ู้ฝากระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก
4.6.5 เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาการ
ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจาระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้
4.7 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 8 เดือน ในกรณีทผี่ ้ ฝู ากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ทีม่ ีอายุต้งั แต่ 15 ปี บริบูรณ์ และเป็ นลูกค้ารายใหม่ เท่ านั้น)
4.7.1 จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 5,000.- บาท สาหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
4.7.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝากหรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่
รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
4.7.3 ในกรณีทผี่ ู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากดังกล่าว สาหรับระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริง
ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ทวั่ ไป ณ วันฝาก
4.7.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เมือ่ ครบกาหนด ตามวิธีการรับดอกเบีย้ ทีผ่ ู้ฝากระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก
4.7.5 เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาการ
ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจาระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ซึง่ ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้
4.8 ลูกค้าทีส่ มัครกรมธรรม์ ประกันชีวติ เคเคเจน เวลท์ 15/7 หรือ เคเคเจน อินฟี นิท เวลท์ 88/4 หรือ เคเคเจน อินฟี นิท เวลท์ 88/8 หรือ แบบบานาญ เคเคเจน อินฟิ นิท 88/5
หรือ แบบสะสมทรัพย์ 12/5 พลัส (มีเงินปันผล) ควบคู่กบั การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับสิทธิ์อตั ราดอกเบีย้ พิเศษตามอัตราทีร่ ะบุไว้ ใน
ตารางที่ 1 ด้ านหน้ านี้ หรือ การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับสิทธิ์อตั ราดอกเบีย้ พิเศษ 2.50%ต่อปี
(ลูกค้าเลือกฝากประเภทบัญชีเงินฝากอย่ างใดอย่ างหนึง่ ต่ อ 1 กรมธรรม์)
4.8.1 การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับสิทธิ์อตั ราดอกเบีย้ พิเศษตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้ านี้
4.8.1.1 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559
4.8.1.2 การพิจารณารับประกันชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) เท่านัน้
4.8.1.3 เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 6 เดือน
1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชีประเภทนี้ เฉพาะผู้เอาประกันภัยทีช่ าระค่าเบีย้ ประกันชีวิตปีแรกขัน้ ต่า 100,000 บาท เท่านัน้
2. ชือ่ เจ้าของบัญชีต้องเป็นชือ่ ผู้เอาประกันภัยเท่านัน้ และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพือ่ บุคคลอื่นได้
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3. จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของค่าเบีย้ ประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์ โดยผู้ฝากต้องทาการเปิดบัญชีภายในวัน
และสาขาเดียวกันกับทีส่ มัครกรมธรรม์ประกันชีวิต
4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้
ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพือ่ รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
5. เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาการฝากเงิน
รายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจาระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึง่ ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 6 เดือน
ทีธ่ นาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้
6. ในกรณีทผี่ ู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้
และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากดังกล่าว สาหรับระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริงจากยอดเงินฝากดังกล่าว
ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ทวั่ ไป ณ วันฝาก
7. กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รับกรมธรรม์ หรือผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจาก
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน ) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจา 6 เดือนปกติ ณ วันทีฝ่ าก
8. ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธิหรือก่อภาระผูกพันหรือภาระหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 6 เดือนได้
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
4.8.2 การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับสิทธิ์อตั ราดอกเบีย้ พิเศษ 2.50%ต่อปี
4.8.2.1 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559
4.8.2.2 การพิจารณารับประกันชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) เท่านัน้
4.8.2.3 เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ
1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชีประเภทนี้ เฉพาะผู้เอาประกันภัยทีช่ าระค่าเบีย้ ประกันชีวิตปีแรกขัน้ ต่า 200,000 บาท หรือ
บุคคลทีผ่ ู้เอาประกันภัยทีเ่ ข้าเงื่อนไขข้างต้นแนะนาเท่านัน้ และเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป ณ วันเปิดบัญชี
2. ชือ่ เจ้าของบัญชีจะเป็นชือ่ ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นก็ได้ ตามเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด โดยไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพือ่ บุคคลอื่นได้
และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านัน้
3. จานวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่า 200,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบีย้ ประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์ ทัง้ นีย้ อดเงินฝากต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อลูกค้า 1 ราย
โดยผู้ฝากต้องทาการเปิดบัญชีภายในวันและสาขาเดียวกันกับทีผ่ ู้เอาประกันภัยสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต
4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมือ่ ผู้ฝากฝากเงินครบตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ใน
คาขอเปิดบัญชีหรือใบนาฝากหรือเอกสารอื่นใด ตามทีธ่ นาคารกาหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคานวณดอกเบีย้
ตามวิธีการคานวณดอกเบีย้ ทีร่ ะบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทัง้ นี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพือ่ รับโอนดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
5. ในกรณีทผี่ ู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนดเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับ
ดอกเบีย้ เงินฝากจากธนาคาร ทัง้ นี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบีย้ เงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกาหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเรียกคืนดอกเบีย้ เงินฝากดังกล่าว
โดยหักดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากได้ทันที
6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ ทีผ่ ู้ฝากระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือใบนาฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด
7. เมือ่ ครบกาหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้ กับธนาคารต่อไป
โดยธนาคารจะทาการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจา เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน ซึง่ ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบีย้ เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือนทีธ่ นาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
8. กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รับกรมธรรม์ หรือ ผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจาก
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน
ให้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา เคเค ฟรี 55อัพ 24 เดือนปกติ ณ วันทีฝ่ าก
9. ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธิหรือก่อภาระผูกพันหรือภาระหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือนได้
10. รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
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5. เงื่อนไขการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้มีถนิ่ ฐานอยู่นอกประเทศ
5.1 บัญชีเงินฝากของผู้มีถนิ่ ฐานอยู่นอกประเทศ
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนีเ้ ฉพาะลูกค้า (8) ซึ่งมีข้อตกลงกับธนาคารไว้ล่วงหน้ าเพือ่ ดาเนินธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศกับธนาคารเท่ านั้น)
5.1.1 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
5.1.2 การรับฝากเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยจะต้องมียอดคงค้างของบัญชีดังกล่าว ณ สิน้ วันต้องไม่เกิน
300,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า โดยให้นับรวมบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผู้มถี นิ่ ฐานอยู่นอกประเทศ รายนัน้ ทีม่ อี ยู่กบั สถาบันการเงินในประเทศทุกแห่ง
6. เงื่อนไขอืน่ ๆ
6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบีย้ เงินฝากเพิม่ ให้แก่ผู้ฝากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีธ่ นาคารเห็นสมควร
6.2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีก่ าหนดดังกล่าวข้างต้น ตามความเหมาะสม
6.3 ธนาคารจะคานวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ ่ายจากดอกเบีย้ เงินฝากแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพากรกาหนด
6.4 เงินฝากทีเ่ ป็นเงินบาททุกประเภทของผู้ฝากทีฝ่ ากไว้กบั ธนาคาร ซึง่ เป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ และไม่ใช่เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผู้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
นอกประเทศ ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับความคุม้ ครองเงินต้นและดอกเบีย้ จากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
พ.ศ. 2551 ดังนี้
ระยะเวลา
จานวนเงินทีค่ ้ มุ ครอง
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไม่เกิน 15 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
เงินฝากในบัญชีเงินฝากของผู้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึง่ เป็นประเภทบัญชีพิเศษทีเ่ ปิดเพือ่ ทารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน เงินฝากทีม่ อี นุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ได้รับความคุม้ ครองเงินต้นและดอกเบีย้ จากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
วิธีการคานวณดอกเบีย้
1 เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดวิธีการคานวณดอกเบีย้ เงินฝากไว้เป็นการเฉพาะ การคานวณดอกเบีย้ ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน โดยมีสูตรการคานวณดอกเบีย้ ดังนี้
จานวนดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รับ = ยอดเงินฝากคงเหลือ x อัตราดอกเบีย้ % x ระยะเวลาทีฝ่ ากจริง (วัน)
365
2 ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น จากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิน้ วันทุกวัน และจะจ่ายดอกเบีย้ เงินฝากทีค่ านวณ ณ สิน้ วัน
ทุกวันดังกล่าว ให้แก่ผู้ฝากตามกาหนดเวลาและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)
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